
ПРОТОКОЛ № J 

от заседание на Управителния съвет на Асоциацията на българските 
административни съдии 

Днес на 04.11.2014 г. в гр.София по решение на председателя на УС на АБАС се 
проведе заседание на УС на АБАС 

На заседанието присъстваха Боян Магдалинчев, председател на УС на 
Асоциацията, Владимир Пръванов, зам.председател на УС на АБАС и членовете 
Светлана Борисова, Нели Дончева и Весела Павлова. Отсътваха членовете на УС на 
асоциацията Тинка Косева и Кремена Борисова, Веселина Тенева и Галина 
Карагьозова. 

При наличие на необходимия кворум по чл.19,ал.1 от Устава заседанието на УС 
бе открито от председателя на УС Боян Магдалинчев. 

Председателя на УС предложи следния дневен ред: 

т.1. Обсъждане на предложенията на декана на ЮФ при ВСУ „Черноризец 
Храбър" проф.д-р Петър Христов и определяне на студент от факултета, на който да 
бъде връчена наградата „Студент по право за 2014 г." на Асоциацията на българските 
административни съдии. 

По тази точка от дневния ред докладва председателя на УС Б.Магдалинчев. 

Б.Магдалинчев: Уважаеми колеги, на заседанието на УС през месец септември 
тази година в Албена, в съответствие с изискванията на Статута на наградата „Студент 
по право на годината" взехме решение наградата за 2014 г. да бъде връчена на студент 
по право от ЮФ на Варненския свободен университет"Черноризец храбър". 
Съобщението за решението на УС ведно с изискванията на Статута на наградата бе 
изпратено на декана на ЮФ на университета на 10.10.2014 г. Във връзка с това деканът 
е посочил три кандидатури на студенти от университета, отговарящи на критериите за 
връчване на наградата. 

Към кандидатурите са приложени Академични справки на тримата студенти, 
както и придобити от тях сертификати. 

След като се запознах с приложените документи констатирах следното 

1.Налян Свиленова Христова е студентка във Варненски свободен университет 
„Черноризец Храбър" записана на 20.09.20 Юг. за I куос, в образователно-
квалификационна степен "магистър" редовна форма на обучение.Към 15.10.2014г. има 
заверени девет семестъра. 



Представена е декларация, от която е видно, че бащата - Свилен Христов е 
получил субсидия за 2013 г. в размер на 1300 лв. от директните плащания за земеделски 
земи. Декларирал е, че не получава друг доход. Майка й - Нежля Христова е 
декларирала годишно трудово възнаграждение в размер на 11 600.48 лв.,или общо 
сечмен доход в размер на 12 900.48 лв.,при което месечният доход на годишна база за 
всеки член от семейството възлишза на 358.35 лв. 

Налян Христова е участвала в редица семинари. Участвала е в състезания по 
решаване на наказателно-правни казуси, има успешно завършен курс за допълнително 
обучение на тема „Европейско конституционно право". Награждавана е за участие в 
студентска научна сесия, на която се е представила с доклад в областта на 
наказателното право. Проявява афинитет към наказателноправните дисциплини. 

Оценки по публичноправни дисциплини от изпитите до момента-
Конституционно право - 6, Международно публично право - 6; Защита правата на 
човека - 6; Правен режим на държавните служби - 6; Устройство на съдебната власт-6; 
Административно право и процес - 6; Банково право - 5; Финансово право - 6; Право 
на Европейския съюз - 4; Потребителско право - 6; Осигурително право - 6; Данъчно 
право-6. Среден успех й от публичноправните дисциплини от следването до момента е 
отличен 5.75. 

2. Полина Цветенова Иванова е студентка във Варненски свободен университет 
„Черноризец Храбър", записана на 29.09.2011 г. за I курс, в образователно-
квалификационна степен "магистър" редовна форма на обучение.Към 14.10.2014г. има 
заверени шест семестъра. 

Родителите й са разведени от 1996г.. Майката, на която са присъдени 
Родителските права върхо детето са предоставени на майката като бащата е оснъден да 
заплаща месечна издръжка на детето в размерп на 80 лв.,която от 1996 г. до момента ,не 
е променяне.Майката получава месечен доход от 586 лв. Средния месечен доход на 
майката и детето възлиза по 216.68 лв. Към този размер на дохода за Полина следва да 
се прибави и месечната издръжка в размер на 80.00 лв.,при което нейния месечен доход 
възлиза на 296.68 лв. 

Има сертификати от участия от международни семинари в областта на 
административното право. Представила е сертификати за участие от състезания за 
решаване на назателно-правни казуси, както и сертификати и удостоверения от участие 
в обучения, свързани с публичноправните науки. 

Оценки по публичноправни дисциплини от изпитите до момента -
Конституционно право - 6, Международно публично право - 6; Екологично право - 6; 
Защита правата на човека - 6; Устройство на съдебната власт-6; Административно 
право и процес - 6; Банково право - 6; Право на интелектуалната собственост - 6; 
Финансово право - 6; Право на Европейския съюз - 6. Среден успех от следването до 
момента 6.00. 

3. Симона Радославова Шангова е студент записана на 24.09.2010 г. за I курс, в 
образователно-квалификационна степен "магистър" редовна форма на обучение.Към 
15.10.2014г. има заверени девет семестъра. 

Предоставила е служебни бележки за доходите на родителите и за предходните 
шест месеца, равняващи се на 127,37 лв. на член от семейството. Майка й и баща 
развиват семеен бизнес чрез ЕТ „СИМ-43-Симеон Шангов", като са декларирали 



месечно трудово възнаграждение в размер на 258,97 лв. за майката и 250,51 лв. за 
бащата.Има сестра втори курс във Варненския медицински унивреситет. 
Средномесечният доход на член от четиричленното семейството възлиза на 127.37 лв. 

Посещавала е семинари, конференции и допълнителни курсове и стажове. Част е 
от състезателните отбори на университета по решаване на казуси. Има успешно 
завършен курс за допълнително обучение на тема „Европейско конституционно право" 

Оценки по публичноправни дисциплини от изпитите до момента -
Конституционно право - 6, Международно публично право - 6; Защита правата на 
човека -6; Устройство на съдебната власт-6; Общинско право, местно самоуправление и 
местна администрация - 6; Административно право и процес - 6; Финансово право - 6; 
Право на Европейския съюз - 6; Осигурително право - 6; Данъчно право - 6. Среден 
успех от следването до момента 6.00. 

При горните резултати на предложените студенти като отговарящ в най-голяма 
степен на критериите по чл.4 от Статута е студентката Полина Цветенова Иванова, на 
която предлагам да бъде връчена наградата „Студент по право за 2014г." в размер на 
1000 лв.,ведно с почетна грамота и знак. 

Вл.Първанов: Считамле от всички предложени 3 кандидати Полина Иванова 
отговаря най-пълно на изискванията, като следва да се отбележи, че същата има 
афинитет към административното право. 

Св.Борисова: Съгласна съм с г-н Първанов. 

В.Павлова: Действително това е кандидатът, който следва да получи наградата. 

Б.Магдалинчев:Колеги.чл. 19.ал.2 от Устава ни позволява възможност за 
решение и от член на УС при телефонна връзка-двустранна. Такава имаме с членовете 
на УС Галина Карагьозова,ВТенева и Тинка Косева. 

Г.Карагьозова;Аз също съм съгласна с предложението наградата за 2014г. да 
бъде връчена на студентката Полина Иванова като най-пълно отговаряща на 
критерийте на Статута. 

В.Тенева:Аз изцяло подкрепям това предложение. 

Т.Косева:Съгласна съм наградата да бъде връчена на Полина. 

Б.Магдалинчев: Колеги, предлагам да гласуваме решение по единствената точка 
в дневния ред. Който е съгласен с предложението на Полина Цветенова 
Иванова,студент във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър" да бъде 
връчена наградата на Асоциацията на българските административни съ дии „Студент 
по право за 2014 г." моля да гласува 

С явно гласуване от всички присъстващи 5 члена и 3 члена чрез 
телефонна връзка „за" гласували 8 души. 

Въз основа на извършеното гласуване по т.1 от дневния ред УС на 
АБАС прие следното 



Р Е Ш Е Н И Е 

грамота и знак 
Иванова. 

Същата 
на връчването й 

Поради 

Наградата „Студент по право за 2014 г." на АБАС в размер на 1000 лв.,ведно с 
да бъде връчена на студента по право във ВСУ Полина Цветенова 

да бъде уведомена чрез члена на УС Тинка Косева за датата и мястото 
- 28.11.2014г. в х. „Риу Правец" гр. Правец. 

изчерпване на дневния ред председателят на УС закри заседанието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/Б.Маг, 

ПРОТОКОЛИСТ) 
/M.NWihho '/ 


